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Semintra (telmisartan) 
Pregled zdravila Semintra in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Semintra in za kaj se uporablja? 

Semintra je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zniževanje proteinurije 
(beljakovin v urinu) in za zdravljenje visokega krvnega tlaka pri mačkah. Proteinurija se lahko pojavi 
pri kronični (dolgotrajni) bolezni ledvic pri mačkah, ki je pri starejših mačkah pogosta, zanjo pa je 
značilno postopno slabšanje delovanja ledvic. Tudi visok krvni tlak je dolgoročna težava starajočih se 
mačk, ki se lahko pojavi pri kronični ledvični bolezni, hipertiroidizmu (čezmerno aktivni ščitnici) in 
drugih stanjih. 

Kako se zdravilo Semintra uporablja? 

Zdravilo Semintra je na voljo v obliki raztopine, ki se daje peroralno, njegovo predpisovanje in izdaja 
pa je le na veterinarski recept. Na voljo sta dve različni jakosti: 4 mg/ml za zniževanje proteinurije in 
10 mg/ml za zdravljenje visokega krvnega tlaka. Zdravilo se daje enkrat na dan peroralno s priloženo 
merilno brizgo. Priporočeni odmerek za zmanjšanje proteinurije je 1 mg telmisartana na kg telesne 
mase. Za zdravljenje visokega krvnega tlaka se uporablja začetni odmerek 2 mg telmisartana na kg 
telesne mase. Po štirih tednih se odmerek pri mačkah s sistoličnim krvnim tlakom pod 140 mmHg 
lahko zmanjša. Ciljna vrednost sistoličnega krvnega tlaka je med 120 in 140 mmHg. 

Kako zdravilo Semintra deluje? 

Učinkovina v zdravilu Semintra, telmisartan, je „antagonist receptorjev angiotenzina II“, kar pomeni, 
da v telesu preprečuje delovanje hormona, imenovanega angiotenzin II. Angiotenzin II je močan 
vazokonstriktor (snov, ki zožuje krvne žile). Telmisartan z zaviranjem receptorja, na katerega se 
angiotenzin II običajno veže, prepreči učinek hormona, kar privede do razširitve žil. Tako se krvni tlak 
zniža, posledično pa se zmanjša količina beljakovin v urinu, kar lahko upočasni napredovanje ledvične 
bolezni. 

Kakšne koristi je zdravilo Semintra izkazalo v študijah? 

V terenski študiji, ki je vključevala 224 mačk s kronično ledvično boleznijo, večinoma starih več kot 
11 let, je bilo zdravilo Semintra pri zniževanju proteinurije enako učinkovito kot benazepril, drugo 
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zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zniževanje proteinurije. Zdravilo 
Semintra je zmanjšalo količino beljakovin v urinu v prvih sedmih dneh zdravljenja. 

V drugi terenski študiji, ki je vključevala 294 mačk s hipertenzijo, starih povprečno 13 let, se je 
sistolični krvni tlak po 28 dneh pri 194 mačkah, ki so prejemale zdravilo Semintra enkrat na dan 
28 dni, znižal za 25 mmHg, pri 100 mačkah, ki so prejemale placebo (zdravilo brez zdravilne 
učinkovine), pa se je znižal za 11 mmHg. Po koncu 28-dnevnega obdobja so se mačke, zdravljene z 
zdravilom Semintra, zdravile še dodatnih 92 dni, sistolični krvni tlak pa se jim je v celotnem 
štirimesečnem obdobju študije znižal za več kot 20 mmHg. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Semintra? 

Najpogostejši neželeni učinki, opaženi pri zdravilu Semintra, sta blago in kratkotrajno bruhanje in 
driska (ki lahko prizadeneta največ 1 mačko od 10, zdravljenih z raztopino jakosti 10 mg/ml). 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Semintra, glejte 
navodilo za uporabo. 

Zdravilo Semintra se ne sme uporabljati pri brejih mačkah ali mačkah v obdobju laktacije. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V primeru nenamernega zaužitja zdravila Semintra nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku 
pokažite navodilo za uporabo ali nalepko. Oseba, ki daje zdravilo Semintra, mora paziti, da ji zdravilo 
ne pride v oči. V primeru stika z očmi jih je treba izprati z vodo. Po dajanju zdravila si je treba umiti 
roke. Nosečnice se morajo še posebno izogibati stiku z zdravilom. Osebe, preobčutljive za telmisartan 
ali druge antagoniste receptorjev angiotenzina II, se morajo izogibati stiku z zdravilom Semintra. 

Zakaj je bilo zdravilo Semintra odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila Semintra večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Semintra: 

Zdravilo Semintra je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
13. februarja 2013. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Semintra so na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen marca 2018. 
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